
یونانمدارک مورد نیاز ویزا  لیست  

  اصل مدرک توضیحات

(صفحه اصلی سایت/ زیر منو راهنمای سفر/فرم هادر )   1 تکمیل فرم مشخصات فردی 

 2 اصل گذرنامه+ گذرنامه های قبلی  ی معتبرسایر ویزاها کپی شنگن ، آمریکا، کانادا ، استرالیا و ... ،درصورت وجود+ گذرنامه امضا شده 

 3 دو قطعه عکس %08، بزرگی صورت  5/4در  5/3

 4 شناسنامه 

 نامه اشتغال به کار با ذکر نام،سمت شغلی،تاریخ استخدام؛میزان   :کارمندان بخش خصوصی

+ روزنامه حقوق،تاریخ مرخصی، و اعالم بازگشت به محل کار+ سه فیش آخر حقوقی+ سوابق بیمه

 رسمی شرکت مربوطه

 :سه فیش آخر حقوقی+برگه مرخصی  +حکم کارگزینی +گواهی اشتغال به کار کارمندان دولتی 

 :آخرین برگه مالیاتی +آگهی تغییرات  +آگهی ثبت شرکت  +روزنامه رسمی صاحبان شرکت 

 در صورت وجود سوابق بیمه متقاضی + آخرین لیست بیمه شرکت + شرکت

 اصل جواز هم الزم است + کارت پروانه یا جواز کسب + درصورت داشتن کارت مباشرت  : کسبه

در  + مغازهآخرین لیست بیمه  + مغازه + آخرین برگه مالیاتی (در صورت وجود )بازرگانی

  صورت وجود سوابق بیمه متقاضی

 با مهر وزارت + دانشنامه پزشکی  پروانه دائم پزشکی + پروانه مطب + کارت نظام پزشکی: پزشکان

یا کلینیک با ذکر نام،سمت شغلی،تاریخ استخدام؛میزان  + گواهی اشتغال از بیمارستانعلوم 

 حقوق،تاریخ مرخصی، و اعالم بازگشت به محل کار

 کارت نظام مهندسی یا پروانه فعالیت نظام مربوطه + نامه اشتغال به کار با ذکر : مهندسان

سه نام،سمت شغلی،تاریخ استخدام؛میزان حقوق،تاریخ مرخصی، و اعالم بازگشت به محل کار+ 

 + روزنامه رسمی شرکت مربوطهفیش آخر حقوقی+ سوابق بیمه

  حکم بازنشستگی + سه فیش آخر دریافت مستمری :وظیفه یا مستمری بگیران  ،بازنشستگان 

  با مهر مدرسه آموزش و  گواهی اشتغال به تحصیل برای سال جاری: دانش آموزان دانشجویان و

 دانشجویان مهر دانشگاه و وزارت علوم –پرورش منطقه و استان 

 مدارک شغلی و مالی همسر یا فردی که هزینه سفر را تقبل میکند +  :افرادی که شاغل نیستند

  گواهی محضری

 5 مدارک شغلی

 روز تا  7 با تاریخ صدور کمتر ازماهه حساب به انگلیسی )تمام صفحات مهر شده( 3 پرینت گردش

 قبل از مصاحبه

 قبل از مصاحبه تا روز 7 ، با تاریخ صدور کمتر ازبه انگلیسی  تمکن مالی 

 6 مدارک مالی

 7 سند ملکی غیر منقول، تک برگی یا دفترچه ای بنام متقاضی

دارد مسافر و شرایط به مدارک ، که میزان آن بستگیمیلیون  58میلیون تا  35ضمانتنامه بانکی به مبلغ   0 ضمانتنامه بانکی 

 9 هزینه انگشت نگاری  برای روز مصاحبه ،نقدییورو 27سال  6کودک زیر  –یورو 62سال  12تا 6کودک –یورو  07بزرگسال هر نفر 

باید اجازه محضری ، سال، درصورتی که یکی از والدین و یا هر دو در سفر همراه آنها نباشند  10افراد زیر 

.خروج از کشور داشته باشند  

، مدارک دنو به تایید وزارت امورخارجه و دادگستری برس به انگلیس ترجمه رسمی شوندمدارک باید تمام 

  فاقد تاییدیه، به هیچ وجه مورد قبول سفارت نیستند.

 18 سایر موارد:

 

www.golkhandangasht.com   tel:021-88914791    mobile: 0903-1792010 

http://www.golkhandangasht.com/
tel:021-88914791

